
Via ^ e  acesso 
liberada

Desde o ultimo dia 23, sábado, 
que Lençóis Paulista não é mais 
a cidade eXccção que, desde 
Bauru até SP, era a unica que 
não possuía a sua via de acesso.

A partir dessa data. a firma 
SENPAR, encarregada da cons
trução da via de acesso, houve 
por bem liberar a mesma, que 
já vem sendc utilizada para o 
transito normal de veículos.

Está de parabéns pois. Lençóis 
Paulista e seu povo, que recebem 
agora importante obra. que muita

relevância vem trazer ao bem 
comum da cidade.

/íestd agoij, que noSsas auto
ridades marquem a data oficial 
para a inauguração de nossa via 
de ac»íSo q ' e a ^'refeitura 
Municipal faça pavimentar o tre 
cho final da Av. 25 de janeiro, 
até o acesso, o que não é n-da

problemático, ja que tal trechc 
mede no máximo 100 mts.

Também, conforme O ECC 
frisou há semanas atras, a estrada 
pavimentada que liga Lençóis à 
M acdtuba. foi ígualmente libera
da.

Q u e pen$ã
Plantão de hoje: Parmacii PO PULAR das 8 as 20 hs.

voce
Pe. Luiz Baldini

Triste espetáculo a desunião 
entre os trabalhadores. A ilusão 
de ganhar mais, de ser mais que 
o outro levaru a desavensas, ò- 
dios, brigas, inimizades. Muitos 
são os camínho.s que levam à de- 
sunião.

Um dos fatos que não pode 
passar despercebido é essa luta 
entre o.s caminhões de cana- 
Motoristas jovens e motoristas 
pais'de cinco'-ou seis filhos, 
dando tudo para ultrapassar o 
outro caininhà ), chegar primei
ro. pegar luqar na fila, .As cor
ridas de Interlagos ficam longe 
destas'-:;real;zadas na poeira e nas 
curvas"'do asfalto. Para ganhar 
o pio, para sustentar uma família, 
para ganhar em tres meses para 
o ano todo. Necessidade, ambi
ção, inconsciência, tudo mistura-
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do no mesmo caldeirão.
A historia de Caim c Abel Se 

repete. O homem não quer preo
cupar-se com o companheiro. 
Caim maiou Abel. Deus amaldi
çoou a terra. O trabalho se tor
nou mais dificil. Todos precisam 
do dinheiro. Enquanto alguns 
fazem 24 horas, muitos estão 
desempregados. Todos nós te
mos dificuldades em pensar nos

outros.
Se nós. queremos que Deus es

teja presente no mundo, é preci
so acabar com es inimizades, 
brigas, com as competições imo
rais. Ter sede de justiça é ter 
sede de Deus. E necessário e 
urgetjte queos motoristas se/am 
os primeiros a tomar consciência 
do perigo que correm e que le 
vam para os outros. O que não

está certo deve ser mudado.

1060  oe EmPURRH ?
Frisamos muitas v«Ke* que existe na 

Fa*. Sta. Maria (J : Boso), imensa la- 
aoa que é o maior foco de perniiot»- 
go da redondesa. Apos as citações nos
sas. a Prefeitura requereu ao Delegado 
de 8aude de Botucatu, Dr. Benedito 
Canto, providencias para o caso O Dr, 
Delegado veio, viu e solicitou à Soro- 
eabana o saneamento geral A Soroca- 
baua re pondeu, que para o «aneamea 
to. precisaria gastar ]Ü0 milhosF, mas 
não bá verba; E nada se fez ate agora.

■sai

Venha ver
o  novo FO R D  F-100 com tração total nas 4 rodas

íaz coisas que ninguém íaz

CARANI Fones 91 e 118 
Lençóis P au lista

S E R R A L V O  continuaJ

vendendo Televisores Semp 

agora em m elh ores condições



E S P Õ R T E S
COfJTINUA aguardando o inicio do 2.o 

turno, o C. A. Lençoense. Enquanto isso 
n/acontece, os comandadc s ce A'iltonvfm 
realizando treinos coletivos e individuais.

ASSIM SENDO. 3.a 'e 5.a feira última, 
foram realizados 2 proveitosos ensaios pelo 
esquadrão alvi.uegio. Na 3.a feira, os trei
nos foi tão movimentado, que algumas jo. 
gadas realizadas por Dirceu; Walter e Bros- 
quinho. chegaram a arrancar aplausos dt 
torcida diminuta que via o ensaio.

MILTON - o técnico do CAL. rp ) des
cuida da equipe. Quer deixá-la eni ponto de 
bala, p/ vencer o Resegue aqui, e assumir a 
liderança do certame.

O ECO foi procurado pela diretoria do 
C a L. Esta, quer vir a público, por meio 
do jornal, para frisar que não tém palavras 
para agradecer o que os jogadores vêm fa
zendo pelo bom nome do CAL. Jr^gam sem 
nada ganhar e demonstram profundo amor

pelo time. Empregam-se à fundo nos trei
nos e jogos. A diretoria afirma que o am
biente do time é familiar. Há paz, harmonia 
e compreensão. Quem duvidai, que com
pareça em dia de jogos e treinos, para cons
tatar essa grande verdade.

PELO VARZEANO 

HOJE

Bancários x Farturinha
Calzinho x Marianos

tentaiiva:-
■6stâdio

Venti!a-se novamente na cidaoe, a idéia 
Pp CO (’(>•■ olii o Ê r̂í̂ í̂' * 'juicij r ‘Arc! ím- 
g ei > L r fg a ” para construir em seu lugar, a 
Estação Rodoviária.

Sendo verdade, não se justifica a idéia. 
O Estádio é coisa tradicional e histórica, e 
para os que não sabem, foi construido em 
tampos anteriores, pelo povo, com imensos 
sacrificios e ainda perpetua o nome do sr. 
vice-prtíeito.

Vòcêjá notou 
que as pessoas

inform adas
\

as qute

Se é que se quer construir a Rodoviária 
o Hospital local possui 5 lotes de terreno. 
defrorJr ío cemitério, local importante, que 
inclusive, viria servir de vigia p/ a nossa ri
ca necrópole.

Portanto, somos e seremos diametr?!- 
ment- contrários à idéia de se demolii o 
Estádio, que terá sempre em O ECO o seu 
defensor.

Paita d** onde partir essa triste ii ua. 
pedimosà Câmara, que à rejeite também, 
na época oportuna.

Cartórios: Custas vão
>ubir
Existe na Assen bíéia L^giíiativa, c uvi- 

mentos no sentido de ser aon vado o pro- 
jeto-lei que visa majoiar as custas e err.- iu- 
rrentos dos cario'i s

Segundo se sabe, tal n)oviii ci..to tncon- 
tra se bem adiantado, e é provável que as 
custas dos cartórios subam dertio de pou
cos dias.

ROnOPl POLICIAL

/ilh o  assassinou 
pai valentão

.PAUIO
Garanta você também seu exemplar d’ O ESTADO DE S. PAULO 

fazendo uma assinatura com nosso agente nesta cidade.
ASSUNTA MARIA AIELLO

AV. NOVE DE JULHO, 314 
LENÇÓIS PAULISTA

último dia 24, na Vila Contente, 
derta eidade, Paulo Joeé de i^outa, de 
22 ano* solteiro e que »e encontra fo
ragido, assiíBÍnou com um tiro na nu
ca, seu pai João José de Suuza.

Tudo aconteceu, segundo depoimonto 
da espoia na Polícia, porque João, que 
a abandonara há tempos, residia eni 
Mato Gtosfco com amante e, vo'ts e 
meia vinha à i enç. is. ^e8ea« visit.a», 
ficava Va ente e agredia sempre a es
posa e filhos Na noite de sábado para 
domingo, ao ameaçar e familia com 
faca, foi agaxado por outro filho (Hélio).

Soltando-se, avançou com faca con
tra todoa 0 daí recebeu o pertardo de 
Paulo, oa nuca e teve morte instantânea.

Retreta
Hoje, se o (empo permitir te

remos na Praça Comendador Jo
sé Zllle, as 20 horas - Retreta 
com a Corporação Musical Mu
nicipal desta cidade.

Atenção. Esportistas Lcnçoensesl 

Aguardem . . ,

O Jogo do ano

S. E. Resegue
X

Q-. A. Lençoense
o  vencedor terá líder



Solorríco Jid q u ira  agora j^dubo Çrartuladc 
“S 0 S Õ T { J { l C O ” pela Zcbela

à vista
E pague somente depois de um ano apos o embarque

P*ra miiores infornis procure • Ajente Autorizâdo SR. VALERIO ANTONIO CASAGRANDE, nests cidsde

C ia. Paulista de Força
e Luz
QUEIMADAS

Solicitamos aos Srs. Fazendeiros e Sitiantes a fineza de avisaitib 
cora antecedencia o nosso e^critorio mais proximo, quando tiverem 
que efetuar queimadas em matas, pastos, ou derrubada de arvores 
que possam atingir as nossas linhas de energia eletrica.

Com esse aviso antecipado, os nossos funcionários poderão tomar, 
em tempo, as precauções necessárias no sentido de impeair que o 
fogo ou a queda das arvores possam afetar as referidas linhas, evitan
do dessa forma interrupções geralmente demoradas no nosso foine- 
ciinento de energia eletrica o que acarretam prejuizos e aborrecimen
tos aos consumidores em gerai.

Edital de Proclamas
Wilson dc Moraes Rosa, Oficial do Rdgistro Civil das pessôas 

Naturais deste distrito, municipio e Comarca de Lençóis Fauiista, 
Estado de São Pauio, etc.

F a z  SABER que pretende-se casar: Pedro Diniz,com dona; Lu- 
cinda Rnssi êle cora a profissão de lavrador, estado civil solteiro,

com 2l anos de idade, nascido em Borebi deste Estado, ao.s 9 de 
EOrtio de 1945 filho de Lazaro Diniz e dc Rosa Simões Diniz, domi
ciliado residente neste distrito: Ela com a profissão de prendas do
mesticas, ertado civil solteira, com 21 anos de idade, nascida em 
Gnaian- z, Fstado de Sãõ Paulo, aos 18 de novembro de 1944, filha 
de Jovrntina Rosi e de Irene Vieira Rossi, domiciliada e residente 
neste distrito.

Apresentaram os documento* I 2 e 4.
Se aiguem souber de algum impedimento ecusem-os.

ÀNIVcRSARlO
Hoje. transcorre o 15,0 aniversário do jovem fose Antnnic Pereira 

de Andrade.

Oíicina e Loja ^BRANDI‘
A sua disposição para instalações de 

agua a domicilio
Artigos do Ramo

Conheça nossos preços para verific r as vantagens que lhe
oferece

Rua gnacin ^n*‘-lrno223 Fone 40

Consórcio
A dquira o ieu T elevisor, pagando som ente

C r$. 20.000 m ensais I
Uodos os m eses dois. sorteios: Çeral e ■^.sPeciol

õ  Primeiro concordo de Z,elevisores t]eda cidade
Associação de Orientação cm Empreendimentos e participação de Lençóis Paulista 

NOTA: Os televisores serão entregues pela ELETR O  TEONl . .A L E N Ç u lS  a qual dara
toda assistência necessária

Para maiOres informações na EL ETR O  TÉCNICA LENÇÓIS — Rua 15 de Novembro 754 — Fon? 88 Lençóis Pta,



Visite a “C íí.’̂ -'a

aa^
M i mI S l L t l

E verefique a mais reCc*nte novidade d .Jamada marca W EISS íais cumo litro c garraL
térmica W FÍSS e a mais linda floreira

Visite-nos e ccm prw e e^ia verdade
CASA LPBER vende tnaib porque vende novicades

FA BR IC A  DE M O V E IS M O R h T T O

j  0 s  ̂ jfi 0 h H e  z  o
Tudo em madeira que vóce precisa para sua casa

Llnnas; Ripas, caibros. Taboas forros. Tacos. Batentes, Portas 
Janelas balaústres e Portões

Grandes vantagens em preço 
Estuda-se planos suaves de pagamento

Av. 9 de Julho; 716 — Fones i l3  e 2U 3, faixa Postal 357,— Lençóis Paulista

Você encontrará na

A l í  ai a ta rí a
Ci c c on  e

de O IO V a N n INO
U C C O N E  

a sua maquina de costura

^‘ S í n g e r ^ ^
com vantagens dc paga

mentos e preços

Ptças “Singcr” legitimas, cancerto 
garantido

LENÇÓIS PTÀ.

B A R  DO Z I C O
O  mais moderno em Lençóis Paulista



o  ECO

' Diário de São Paulo

O  mais completo matutino paulista

Faça uma assinatura do DIÁRIO DE  

SAO PA U LO  c ganhe outra da excelente 

revista “7 DIAS NA T V ”, onde V . encon

trará tudo sobre televisão.

A gente em Lençóis Pta. M AURO CROTTI
Vili Marimbondo — Rua Duque de Caxias, n.o 3Q

Farmácia São José
A Farmacia S5o lose atende a noite e a domicilio 

Colossa] estoque de mercadorias do Ramo

Farmacia São fosc a drogai ia de Lençóis Pta,

— A G O R A  S IM —
Proprietários de Çeladèiras

A ELETR O  M O D ELO  comunica qut 

agora também está atendendo a consertos

de geladeiras

EEetro Técnica Lençóis
Jítiguei Costa Cio.

Televisores, maquinas de lavar, refrigera

dores, maquinas de costura fogões e com 

pleto sortimenk) de materiais elctricos.

Rua IS de Novembro. 455 — Fone 88 — Lençóis Pta.

€<;criforic Zêcr\ico C ontabi!

‘ ^ C E Z A R ü T T r ^
Ru% O Joaquim k .  Martiaa a.« 701 — 116 — Lençéia Fauiata
Cralablidade em gera). escritaB, aberturas, encerrameatok, 

contratos distratos e tudo coaccrnentc a* ramo.

Supervisão e Direçlo do Proprietário

JARY CE2JAROTT1

Av. 25 de janeiro, 258 
Lençóis Pta. — Fone 165

Juizu de Uireito da com arca de Lençóis Pta,
CARTORIO DO 2.» OFICIO 

EDITAL DE PRAÇA
O Dr. ARNALDO HECHT. Juiz de Direito da Comas- 
ea de Lençóis Paulista, Estado dc São Faulo na forma 
da Lei, etc.

FAZ SABER a tedoc quantas, o presente edital vicem ou dele 
conhecimento tiverem, que no dia 03 dc AGOSTO de L966. às 
13,00 koras. à porta do Edifício do Ferum desta Comarca, situada 
a rua 7 de setembra. n>o 247, o Oficial dt justiça que estiver ser 
vindo coaie porteiro das audítarios, levará a publico pregão dc 
venda c arrematação a quem mais der c maior lançe oferecer, aci
ma da avaliação dc Cr$. 4:000,000 (quatro milhões de cruzeiroa) 
o icguinta bem penhorado ao executado Antanio Gillen, na Açio 
Executiva Cambial que Distribidora dc Automóveis Irmãos C arani 
S. A. move contra o mesmo c v êzar Pereira dc Lima, perante este 
juixa c cortorio do 2.o Oficio, a saber Um caminhão marea chevro- 
lat, matar G, 6 1 B - 4839 M, dc é cilindros, ano de fabricação 
1.9éi, cor cinza tscuro. conforme certificado dc propriedade, ex,.edi' 
do peJa Delegacia dc Polícia local. E, para que chegue ao conheci
mento dc todos c que ninguém po<sa alegar ignorância, é expedido o 
presente edital que vai afixado e publicado na forma da Lei. Dado 
c passado nesta cidade c camarca dc Lençóis Paulista ao» »cte dias 
do mes dc junho de l956, Eû  Erncstu i.^ordeiro, fiz dat, c subterevi.

O juixdc Oircite — Arnaldo Heckt

J uízo de Direito da Comarca üc Lençóis Pta.

CARTORIO DO 2.o OFICIO 

EDITAL DE PRAÇfl
O Df. ARNALDO HECHT, Juiz de Direito da Comarca 
de Lençóis Paulista, estado de bão Paulo, na ferma da 
lei etc,

FAZ S A B tR  a todos quantos o presente edital virem ou dele co
nhecimento tiverem, qua no dia 02 de AGOSTO de 1.966, às 14,00 
horas, ã porta do Edifido do Fórum desta Comarca, situado à rua 
7 de setembro, n,® 247, o Oficial de justiça que estiver servido como 
porteiro dos auditórios, levará a publico pregão dc venda e arrema
tação a quem mais dar c maior lançe oferecer, acima da avaliação 
de Cr$, 3,500,000 (iréa milhões e quinhentos mil cruzeiros) o seguin
te bem penhorado ao executado Aatonio Guilhem, na Ação Executi
va Cambial que Distribuidora dc Automóveis Irmãos Carani S.A. 
move contra o mesmo c Texar Pereira de Lima. perante este Juizo e 
Cartorlo do 2:® Oficio, a saber: UM CAMlNHAO. marca «Ford» 
motor n o 64AA9 SBX  - 20.270, ano dc fabricação 1.959. cor mas- 
fim e amarelo, de 8 cilindros cobieto do certificado de propriedade 
expedido pela Delegacia de Folicla locai, sob n.o 2ÜÕ.242. E . para 
que chegue ao conhecimento de lodoa e ningû ^m pessa alegar igno 
rancia, é espedido o presente edital que vai afixado c pubiicadô na 
forma da lei: Dado e pais do nesta cidade e comarca de ^nçois 
PauLsta, aos oito dias do mes de junho de 1.966. Eu Ernesto Cordei
ro. Escrivão fiz. dat. c subscreví.

__________________ O Juiz de Direito — Dr. Arnaldo H eçjt



Nas me' idas -̂ 
68 X 1,88 e 
78 X 1,83

ERVÂBIEL
Muito confortável! Mclejo "Fabric Link e acol- 
cfioado super,Tacio l F iciiirr.a  de guardar! Basta 
dobra 1-1 sem tFar o ccichâol Fechada tem 21 cm, 
de largura ! Fácil de transportar! Equipada com pe
quena'- ruidan c 'd e  ser transpc rtada fàcilmen- 
t.i I Cabe também no porta-m :las Je um automóvell

A  venda na 

CASA DE M OVEIS  

MQRETTO

Preferida peles que sabem
escolher

Ru* 1 de nnvembro 798. Fone 106

alegratf na mu.<«ica de uma terra abençoada do sol
alegrate na beleza de um povo que ama as coisas 

vivas
alegrate na riqueza cálida dos vinhedos banhados de

sói
alegrate com a boa musica comprando seus discos 

de raaiór sucessos na Agencia Centenário de An 
tonio Augusto Corrêa

A Discoteca Caçula da Cidade
Rua 15 de Novembro 682 Fone 15

Srs. lavrad ores
Necessitando de Elementos binaples para sua lavoura tais como: 

Sulfato de amôaio 
Cloreto de Potássio

Superfosfato

Escorias de tomas 
Procure o agente aesta cidade Sr.

JARY CEZAROTI
Produtos da

Hugo Stinnes do Brasil Ltda-

gente de Seguros
da Sul yJm erica

cidentes Trabalho — —— —
> > » Pessôas
> > > Veículo
> » > Inecndios

----------- H É L I O  P A C C Ü L A  -----------
Rui 13 de Maio 429 — Fone 178 — L.trçóis Pauista

Dr. João Paccola Primo

Carteira

Médico — Operador — Parteiro 
Do Departamento da criança 

do Conselho Regional de Medicina n.® 7021
Lençóis Paulista — Caixa Postal, 38 *—

Dr. Antonio Tedcsco

M É D I C O  -

CLINICA GERAL — OPERAÇÕES -  PARTOS 
Rua Floriano Peixoto, 245 — Lençóis Paulista — Fone 61

ü r. Luiz Gonzaga Pinto Moreira

CRF.MESP 7.976

Clinica de Crianças e Adultos
— PA RTO S — 

RUA ANITA GARIBALDI. 35 - Lençóis Paulista

Dentistas

Dr. Reinaldo Lelis Luminatti
CIRURGIÃO DENTISTA

AtcndC'SC cem hora marcada
— 3.a, 5,a, e Sábados durante o dia

Consultas 2 .,, .  « 6-a i  noite
Rua Inácio Anselmo 212 (Residência) 

Fone 63 — Lençóis Piulisia

Dr. Lidio Luiz Bosi

-  CIRURGIÃO DENTISTA -  
RIO X

Atende-se com hera marcada
CONSULTÓRIO: Rua Cd. Joaquim Gabriel, n.o 298 
RESIDÊNCIA Fone 82   Lençóis Paullsita
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e 25 mensalidades iguais de

25.500
sem mais despesas ou acréscimo!

Nâo acredita? Mas, ô a  pura verdade! Com estas facilidades 
você leva para casa um belíssimo refrigerador com 
Iodas as características de alta qualidade, ^
bom gôsto e 270  litros de capacidade. '

M óvcii Guido

Sençdis /^aulfsfa

ífi-

CHAMPION
•9,5 pês oúbleoo
•Pessante compressor, fabricado sob lioença 

üa TeÊumseh Products Co. (U .S.A .j



Companhia telefônica  

brasileira
A V I S O

Tendo sido homologado pelo Conselho Nacional de Telecomuni
cações o contrato de concessão do serviço telefônico, assinado en
tre a l^refeifu-s c a Companhia Telefônica Brasileira, acham-sc a- 
be>’tas as inscrições destinadas à formação da primeirs etapa de ex
pansão de re ie telefônica local

O-i pretendentes a instaloçõcs, inscritos ou não, deverão confirmar 
seus pedidos mediante o pagamento da primeira prestação da taxa 
especial do custo pOr linha estimado.

Aquela taXa. orçada em Cr$; 935.000 c sujeitas a variações de-- 
correntes das c? c.lações de custos de materiais e mãO de obra, se
rá paga em 18 pre.stações. measais e sequentes. sendo a primeira 
de Cr$. 68 000 e 17 cr$. 51 000.

-As inscrições ficarão abertas ate o dia 30 8 1966.
Cs atuais asinantes do sistema manual que solicitarem a substitui 

çâo do seu telefone por outro do sistema automático ate o dia 
30 8-/966. go‘-arão desconto de 10% na taxa especial de linha e 
faià > esse pigamento ein *5 prestaçõe-< nen-ais-c brada jUmamen- 
ta com as contas dos seus telefone

Os atuais assinantes que preferirem continuar utilizando o site- 
ma manual deverá i transmitir es.-a informação pore.ícrito à T B .  
e f carã I uieitos à uma taxa de melhoria estimada em Cr$. 172,000 
a ser paga em 18 pre- t̂ações, mensais, cobradas juntaraente com 
sua conta de serviço telcfonico. assinantes do sistema 
manual que ootarem pela continuação desse serviço, Se poStericr- 
mence, apos o encerramento das inscrições desejarem modificar sua 
resolução, somente poderão ser atendidos dentro da atual etapa de 
expansão se h luvcr inscrições ainda vaqas ou deverão aguardar 
noVa etapa, não gnsando mais, em nenhuma hipoiese, de qualquer 
desconto no custo por linha.

Convenic entre usinas e plantadores de 
Cana do Estado de São Paulo parã 
pagamentos de canas da safra 1965/66

o  Sindftato da Industria de Açúcar do Estado de São Pauto, re
presentando as Usínds produtoras de açúcar do mesmo Estado, 
daqui p ir diante denominado USINAS, e as Associações de For
necedores de cana de Piracicaba, Araraquara, Capivari, Lençóis Pau
lista. Porto Feliz. Guariba, Sertãozlnho, Igarapava, Santa Barbara 
do Oeste e Ourinhos, daqui por diante denominados HORNECEDO* 
RES, com fundamento no Ait. 23 do Decreto Jei n.o 3 855, de 
21/11/41 e 6 ® da Lei n.o 4.071, de 15/6/62 tendo em vista a neces
sidade de normalizarem as relações financeiras entre usinas e forne
cedores, bem assim os entendimeatos mantidos com o Ministério da 
Industria e Comercio e com o instituto do Açucar e do Álcool para 
o fim de obtenção de uma liaha dc credito junto ao Banco do Bra- 
.sll, visando ao desconto de notas promissórias rurais, celebram o

presente Convênio para regular a forma dc liquidação do pagamen
to das canas fornecidas na safra 1965/66, mediante as cláusulas e 
condições seguintes;

1) — O Valor dar canas fornecidas às nSinas durante o perii Jo 
da safra 1965/66 será creditado aos respetivos fordecedores. a titu
lo de fina! e definitiva liquidaçã t, na base do preço medio pondera 
do 3 ser calculado de acordo com as tabelas ofiCiais expedida  ̂ pe
la Delegacia Regional do Instituto do Açucar e do Alcüol em oão 
Paulo e respeitadas as categoria* das Usina*

PAPA6 FO ficam excluídas do tratamento referi
do nesta cláusula as canas correspondentes ao contigente adicional 
de exportação de 3,000.000 de sacos de açucar demerara que deve
rão ícr pagos de conformidade com a respectiva tabela oficial; aten
dida a proporção dc matéria prima com que os fornecedores hou
verem partí -ip dod = prt duçã-i daquele Contingente; 
lll — Para efeito de pagamento dos correspondentes saldos credores, 
seu total será distribuído cm parcelas iguais, representadas por 
promissórias rurais a serem emitidas pelas usinas em favor do* 
re'^pectivos fornecederes, venciveis nos prazos 90, 120 e 150 dias 
contados de 15 de Julho corrente e que vencerão juros dc um por 
cen^o as> ines, a contar da data da origem do debito até o venci
mento da.s rf:p?ctivds pr-'missoria

(H) — As promissórias nirai= a serem emitidas na forma do ail. 
anterior serão entregues às respectivas Associações de Fornecedo- 
res-^e qi]- por u ' vez 3 c iit re g a  ã.> u favorecidos. Em
consequencia. rs Aseociações se obrigam a renunciar a quaisquer 
reclamações junto aos orgãos do I. A.A. com fundamento na irapon 
tualidade de pagamento.

•^AR.AGR\Fv) UNi-iO — Na hipótese de o fornecedor receber 
diretamente o seu credito, a respectiva u.sína comprovará junto a s- 
cociaçáo a que o mesmo pertencer esse pagamento, para o efeito de 
liberação de financiamento.

IV) — O cumprimento do disposto neste CONVÊNIO isentará 
as USINAS das cominações previstas na Le! n.o 4.071 citada, re
lativa à impontualidadé no pagamento das canas fornecidas na sa' 
fra 1965/66.

V) — O presente CONVÊNIO obriga * todas a* U UNAS e 
Fornecedores de Cana do Estado de São Paulo, na forma do di^pos- 
ío no art. 6,o da Lei n.o 4.07* mencionada e para sua execução 
deverão oS orgãos do Instituto do Açucar e do Álcool em S. aulo 
adotar as medidas e providencias cabíveis e de sua competência.

VI) — Este Convênio entrará em vigorna data de sua homclo 
gação pela comissão Executiva do Instituto d* Açucar e do Álcool 
à qual será submetido pelas partes acordaníCs

Rio dc Janeiro, GB. 14 de julho de 1.966

Depósito de Vinho
D A

ADEGA GAÚCHA
VINHOS: BRANCO, ROSADO. TINTO. SE O, SUAVE E DOCK, 

DIRETAMENTE DO RIO GR\NDR DO sUL  
VILA VERGILIO CAPOANl ■ Lençóis Paulista - Fone 96

COM

c .
ADUBANDO DA

Representante autorizado neste 
município

í>r. A ld o  Trècente
Run 7 dc Setembro n.o 464 — Fone 54

Lemfois Paulista



Farmacia Coração de Jesus

eD E e

DF,rio CELSO CAMPAiMARI LTDA

Ru» 15 de Novembro 6"̂ ,̂ Fone 10 — Lençóis Paulista

Dia e noite a serviço de sua sáude

Banco Industria e 

C om ercio  de ^anta  

C atarin a  S. A.

I N C O
MATRIZ — ITAJAl(SC) FUNDADO EM 1.935 

CAPITAL E RESERVAS — CR, 10.554.544.284 

105 Departamentos instalados no Estado de São Paulo 

Santa Catarina, Parana. Rio de Janeiro, e Distrito Federai

Agencia em Lençóis Paulista — Rua 15 de novembro, 843 

(PRÉDIO PROPRIO)

Deixem que digam, que pensem, que iilem

m _
E a Cooperativa a mais popuiar 

Lá eu çompro todo d ia . . .

Boas mercadorias . . . Prá minha familia

Seja recê também, associado da Cooperativa d* Consumo

de Lençóis Paulista usuíruindo de suas reais vantagens

E L E T R O  M O D E L O

Minelto Pereira & Cia.

AV. 25 DE JANEIRO. 258 -  FONE 165

I Efpecialistas em rcenrolamento de Motores, Transfarmadores
e Geradores

I Atenção Proprietários de Vticulos

Temos a sua disposição urn especiadsta em recnrolamentos 
de Geradores c Motores de partida serviços eletricos de Seu

veiculo

Instalações em Alta e Baixa Tensão

Antes de qualquer negocio consulte nossos preços, sem com
promisso

Chororó
O aperitivo que satisfaz o mais exigente

paladar

C H O R O R Ô
w

O  aperitivo preferido por todos

Leiam, assinem e propaguem O  EC O



S O C IA IS Dirstòr

Alextndrs Chitti □ EC Redator—Chefe

Hermiaio Jaeoa
I azem anos 

H O JE
Ano X X IX Lençóis Pt« d*» Julho de i966 ÍN.o 146'd

5r. Ângelo Augusto Paccolt, 
sr; Abiiio Netto, sr. Anfonio Dio- 
medes, sta; Anisia Fernandes, 

Dia 1/8 sr. Je ‘ é Pedro Mar
tins ara. Benedita G, Scatola. 
esposa do sr. José 
Scatola
Dia 2/8 sr. Aguinaldo 
zi, residente em São

SR. ESIO  C A R A N l

Auiônio

Petenaz-
Caetano;

Aioertina Vieir^ oa Silva, Ze- 
linda Romani.

Dia 3/8 Maiilena Sasso.
í)ia 4/8 sr. Hermeiiegildo 

Coneglian, José hiiaiiu Diome- 
des, Nilso Purganc, sta. Maria 
Eunice Bifga,

Día 5/8 v-eia Lucia Giocon.i» 
ni.

Dia 6/8 sra. Madalena Radi- 
Chi Lima;

No dia 3 de Agoato aniver- 
saria o sr, Fsio Carani, socio 
gerente da importante firma co
mercial Distribuidora de Auto- 
moveia Irmãos Carani S/A.

Presidente da Legião Mirim 
Lençoense, o sr. Esio Carani 
deu-lhe o impulso necessário 
para a sua profícua existencià 
cm nossa cidade, como também, 
o ilustre aniversariante nãs tem 
poupado esforços no sentido de 
«rdentemente cooperar pelo exi- 
ín de tudo o que se relaciona à 
nossa coletividade,

Pela passagem da sua data na- 
talicia, desde ja. esta folha felici
ta 0 sr. Esio Carani.

Colégio Esfadua! e Escola Jlormt l 
“Virgílio Capoani”

Concorrência Publica

Faço publico que se acha aberta no C. E. E . N. «Virgílio Cape a- 
ni» desta cidade, concorrência publica paia a exploração da Canti
na Escolar.

As coniições desta concorrência acham-se à disposição dos inte
ressados na di etoria do Estabelecimento.

Às propostas devem ser apresentadas em envelope fechado até 
o dia 6 de ngosto próximo à- Í6 00 ho a; A abe-tuia tías aludidas 
propostas será no mesmo dia às 16,2ô horas.

n n i U E K S H R l H  0 5K. 
P R E F E I T O

UlCE

Lençóis Paulista, julho de 7966 
Leny P. Sant’Anna — Direfer 

Presidente do Orgão de Cooperação EscoUr

BODAS DE PRATA
No dia 3 de agosto vindouro 

ániversaria o vice refeito Muni. 
eipal, sr; Archangelo Brega, 

Pelo tran-cursu da sua efeme- 
ride natalicia. antecipadamente, 
cumprimentamos o ilustre cida
dão lençoense, que por diversas 
vezes conseguiu eh ger-se vice 
Pri feito e não poucas ocasiões 
assumiu o posto i o Executivo 
de nossa terra.

Temos que retificar que o sr. 
João Estrela e sua Exma, espo
sa dona Ana Bati la Estrela fes
tejarão o seu 25.0 aniversãrio 
de casamento, dia 31, hoje, e não 
no dia 28 do corrente, como pu- 
blicamos na edição passada.

Utilidade Publica
Como nossos prezados Icitor ês já perceberam, dominicalmente, ês- 

te jornal vem publicando qual a faimacia que fica de plantão.
Trata-se, portanto, de mais uea serviço de utilidade publica, que 

procuramos prestara Lençóis Pta-

Posto **Esso S. Crístovão
Oíerta Excepcional

Galão de Esso e x tra  Faixa azul de

cr$ . 4,900 por cr$ . 3.500

ZiHo. Capoani Cia. Stda.

Rua X V  dc Novembro 782 — Lençóis Pta.


